Gæt vægttabet
Spar Nord afholder i samarbejde med Team Rynkeby Vestsjælland en sjov konkurrence med
spændende præmier.
De 50 ryttere, der skal cykle til Paris den 4. til 11. juli skal træne hårdt for at komme i form til
den lange cykeltur, og alle ryttere vil derfor tabe sig en del – men hvor meget? Det kan du gætte
på og dermed få chancen for at vinde en eller flere af de dejlige præmier.
Vægten for de 50 ryttere var 4.213,6 kg den 1. januar, og rytterne vejes igen den 28. juni. Hvor
mange kg taber de sig samlet i denne periode?
Den der gætter vægttabet vinder hovedpræmien, og dem der kommer tættest på vinder de
efterfølgende 2 præmier. Såfremt der er flere ens gæt, trækkes der lod.
De resterende præmier udloddes ved lodtrækning blandt alle øvrige gæt og offentliggøres i
forbindelse med Team Rynkeby Vestsjællands start på cykelturen på Schweizerpladsen den 4. juli.
Det koster 25,- kr. pr. gæt eller 5 gæt for 100,- kr., og dine gæt anføres på kuponen nedenfor.
Kuponen kan indleveres i Spar Nord, Klingenberg 2 i Slagelse eller scannes og mailes til
teamrynkebyvest@gmail.com. Beløbet for dine gæt betales samtidig med aflevering af
kuponen eller ved indbetaling på konto nr.: 9383 4582 049 594 Husk at anføre navn og adresse
ved indbetaling. Sidste frist for indlevering af gæt er den 25. juni.
Hele det indbetalte beløb for dine gæt går ubeskåret til Børnecancerfonden, og du er derfor
samtidig med til at hjælpe hårdt ramte børn og familier, der kæmper med kræftsygdom.
Præmier
1. Spa Delight ophold på Comwell inkl.
4-retters menu og morgenbuffet (værdi 3.000,-)
2. Træningspakke - Test og individuelt træningsprogram
samt 6 mdr. træningsforløb m. vejledning (værdi 2.500,-)
3. Gavekort til Bro Mølle Kro (værdi 1.000,-)
Lodtrækningspræmier – blandt andet:
Træningspakke (se ovenfor) – 3 gavekort til Bro Mølle Kro (værdi 1.000,-) – B&D akuboremaskine og Stanley værktøjstasker (Silvan) – 2 x 3 fl. Team Rynkeby vin – Sportstasker fra
Spar Nord.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gæt vægttabet
Navn:

Adresse:

Tlf.:

Gæt 1 (kg):

Gæt 2 (kg):

Gæt 3 (kg):

Gæt 4 (kg):

Gæt 5 (kg):

Ét gæt 25,- kr.
Fem gæt 100,- kr.
Kuponen indleveres i Spar Nord eller mailes til teamrynkebyvest@gmail.com
Betaling i Spar Nord eller til: Reg.nr. 9383 Kontonr. 4582 049 594

